หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36
36
36
3 (ไมนับหนวยกิต)
15
15
1) หมวดวิชาบังคับ
9
15
2) หมวดวิชาเลือก
36
12
3) วิชาวิทยานิพนธ
-.
6
4) วิชาการศึกษาอิสระ
รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
15 หนวยกิต นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะตองศึกษาวิชาบังคับ 5 วิชา จํานวน 15 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
810 701
810 702
810 703
810 704

810 891
810 892

เทคโนโลยีอาคาร
Building Technology
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร
Research Methodology in Building Technology
เทคโนโลยีในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
Technology in Vernacular Architecture
สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
Architecture for Energy and Environment
Conservation
สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 1
Seminar in Building Technology I
สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 2
Seminar in Building Technology II

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(1-0-5)
2(2-0-5)

หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ตองเลือกศึกษา 3 วิชา 9 หนวยกิต สวนศึกษาแผน ข ตองเลือกศึกษา 5 วิชา 15
หนวยกิต จากวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาการ
810 711
การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร
Integrated Building Technology
810 712
การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในสถาปตยกรรม
Natural Ventilation in Architecture
กลุมปฏิบัติการ
810 721
แสงสวางในสถาปตยกรรม
Lighting in Architecture
810 722
วัสดุอาคาร
Building Materials
810 723
เครื่องมือและวิธีจําลองแบบทางพลังงานและสิ่งแวดลอม
ในอาคาร
Tools and Methods for Energy and Environment
Simulations in Building
กลุมเกี่ยวเนื่อง
804 734
นิเวศวิทยาเมือง***
Urban Ecology
810 731
การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy management in Building
810 894
หัวขอเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 1
Special Topics in Building Technology I
810 895
หัวขอเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 2
Special Topics in Building Technology II
3.1.3.3 วิทยานิพนธ
810 898
สําหรับแผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ
Thesis
810 899
สําหรับแผน ก แบบ ก2
วิทยานิพนธ
Thesis
3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ
810 897
สําหรับแผน ข
การศึกษาอิสระ
Independent Study

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-3-5)
3(2-3-5)

3(2-3-5)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

36 หนวยกิต

12 หนวยกิต

6 หนวยกิต

*** รายวิชาเลือกที่เปดสอนในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
ตัวเลข สามตัวแรก หมายถึง วิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ระดับของรายวิชา
โดยที่รหัส 7, 8 และ 9 หมายถึง แทนระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
เลข 1-5 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
ตัวอยางแผนการศึกษา
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

810 898
810 701
810 702
810 703
810 891

วิทยานิพนธ
Thesis
เทคโนโลยีอาคาร
Building Technology
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร
Research Methodology in Building
Technology
เทคโนโลยีในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
Technology in Vernacular Architecture
สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 1
Seminar in Building Technology I
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

แผน ข

9 หนวยกิต

-

-

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

1(1-0-5)

1(1-0-5)

9
9

10
10

10
10

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

810 898
810 892
810 XXX
810 XXX
810 XXX

วิทยานิพนธ
Thesis
สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 2
Seminar in Building Technology 2
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

9 หนวยกิต

-

-

-

2(-0-5)

2(-0-5)

-

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

-

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

-

-

3 หนวยกิต

9
18

8
18

11
21

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

810 898
810 704

810 899
810 XXX
810 XXX

วิทยานิพนธ
Thesis
สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม
Architecture for Energy and
Environment Conservation
วิทยานิพนธ
Thesis
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

แผน ข

แผน ข

9 หนวยกิต

-

-

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

3 หนวยกิต

-

-

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

-

-

3 หนวยกิต

9
27

9
27

9
30

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

810 898
810 899
810 897

วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

แผน ข

9 หนวยกิต

-

-

-

9 หนวยกิต

-

-

-

6 หนวยกิต

9
36

9
36

6
36

คําอธิบายรายวิชา
804 734

นิเวศวิทยาเมือง
3(3-0-6)
Urban Ecology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง หนาที่ และระบบที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเมือง และศึกษาตัวอยางงาน
และกรณีศึกษาที่ดี เปนตนแบบในการวางแผนรักษาและพัฒนาระบบนิเวศของเมืองของตางประเทศและในประเทศไทย
Concepts, theories, structures, functions and systems related to urban ecology. Exploring
examples of conservation and development plan of urban ecology in Thailand and abroad.

810 701

เทคโนโลยีอาคาร
3(3-0-6)
Building Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ประวัติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาคารในดานตาง ๆ เชน แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาคารที่มีความสัมพันธกับวัสดุอาคาร ระบบควบคุมสภาพแวดลอม การประยุกตเทคโนโลยีในการ
ประหยัดพลังงานในอาคาร และกรณีศึกษาในดานเทคโนโลยีอาคาร
History and evolution of building technology in different topics such as concept and theory in
science and building technology that relate to building materials, environmental control systems, technological
applications for energy saving in buildings, and building technology case studies.

810 702

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร
3(3-0-6)
Research Methodology in Building Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ประเภทของงานวิจัย การตั้งประเด็นปญหา การสรางกรอบความคิดในงานวิจัย การตั้งสมมติฐาน การ
ออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมและการประมวลผลขอมูล การเลือกใชกระบวนการทางสถิติที่เหมาะสม การวิเคราะหและสรุป
ผลการวิจัย การประยุกตในการวางแผน การนําเสนอรายงานการวิจัย การประเมินผล จริยธรรมในการทําวิจัย การประยุกต
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการทําวิจัย
Type of research, problem identification, formulation of research conceptual framework,
hypothesis, research design, data collection and data processing, selection of statistical methods, data analysis and
interpretation, research application in building technology, presentation and writing research report, evaluation, and
ethics in research, application of computer programs in research.

810 703

เทคโนโลยีในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
3(3-0-6)
Technology in Vernacular Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
พื้นฐานความรูทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และเทคโนโลยีภูมิปญญาชาวบานอันเกี่ยวเนื่องกับ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งประกอบดวย วัสดุ การกอสราง โครงสราง สภาพแวดลอม และสภาวะนาสบายในอาคาร โดยการ
วิเคราะหวิจัยจากกรณีศึกษา
Basic Knowledge in vernacular architecture and Indigenous technology related to vernacular
architecture, which includes materials, construction, structure, environment, and comfort zone in building by analysis
research from case studies.
810 704 สถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
Architecture for Energy and Environment Conservation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
สถาปตยกรรมสีเขียว ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร วัสดุอาคารกับการใชพลังงาน การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงานในอาคาร และการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
Green architecture, efficiency of energy use in buildings, building materials and energy
consumption, assessment of environment affect from energy use in building and architectural design for energy and
environmental conservation.
810 711

การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร
3(3-0-6)
Integrated Building Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
บูรณาการการออกแบบสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีอาคาร ซึ่งประกอบดวย เทคโนโลยีในการกอสราง
เทคโนโลยีโครงสรางอาคาร และเทคโนโลยีงานระบบอาคาร
The integration of architectural design with building technology, which includes construction
technology, structural technology and building systems technology.

810 712

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Natural Ventilation in Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคาร ซึ่งประกอบดวย การเคลื่อนที่ของอากาศ ทฤษฎีและการ
คํานวณการระบายอากาศโดยธรรมชาติ การทดสอบการไหลของอากาศในอาคาร และกระบวนการวิจัยการระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติในอาคาร
Natural ventilation in building including air movement, theory and calculation methods in natural
ventilation, air movement simulations, and research method in natural ventilation in building.
810 721

แสงสวางในสถาปตยกรรม
3(2-3-5)
Lighting in Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ทฤษฎีแสงสวาง การใหแสงสวางโดยแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพเพื่อ
บูรณาการในงานสถาปตยกรรม
Lighting theory, daylighting and artificial lighting on both the quantity and quality of lighting as an
integrated part of architecture.
810 722

วัสดุอาคาร
3(2-3-5)
Building Material
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของวัสดุอาคาร คุณสมบัติวัสดุ การผลิตวัสดุ ผลกระทบของวัสดุอาคาร
ตอสิ่งแวดลอม การประยุกตวัสดุในอาคารและกรณีศึกษา
History and development of building materials. Material property. Material production. Material and
environmental impacts. Applying materials in building and case study.
810 723

เครื่องมือและวิธีจําลองแบบทางพลังงานและสิ่งแวดลอมในอาคาร 3(2-3-5)
Tools and Methods for Energy and Environment Simulations in Building
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การใชเครื่องมือและวิธีการจําลอง สําหรับพลังงานและสิ่งแวดลอมในอาคาร
Tool utilization and simulation methods for energy and building environment.

810 731

การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management in Building
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

3(2-3-5)

การใชพลังงานในอาคาร การตรวจสอบและการปรับปรุงการใชพลังงานในอาคาร การวางแผนและการจัด
การพลังงานในอาคาร กฎหมายพลังงาน มาตรฐานการจัดการพลังงาน เศรษฐศาสตรพลังงานและสิ่งแวดลอมในอาคาร
Energy consumption in buildings. Energy auditing and improving for buildings. Energy planning
and management. Energy Laws. Standards for energy management. Energy economics and environment in buildings.

810 891

สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 1
1(1-0-5)
Seminar in Building Technology 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
วิพากษในเรื่องที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอาคารดานตางๆ และ การวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร

Discussion in topics related to building technologies and research in building
technology.
810 892

สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 2
2(2-0-5)
Seminar in Building Technology 2
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
วิพากษในเรื่องที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอาคารดานตางๆ และ การวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร

Discussion in topics related to building technologies and research in building
technology.
810 894

หัวขอเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 1
3 (3-0-6)
Special Topics in Building Technology I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หัวขอพิเศษที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอาคารและการวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร
Various special topics in building technology and research in building technology.

810 895

หัวขอเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 2
3 (3-0-6)
Special Topics in Building Technology II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หัวขอพิเศษที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอาคารและการวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร
Various special topics in building technology and research in building technology.

810 897

การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานการสอบประมวลความรูกอนการศึกษา
การศึกษา วิจัย คนควา หัวขอเรื่องพิเศษที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอาคารดวยตนเอง ตามคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษา
Independent study and research of special topics to building technology.

810 898

วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ตามความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
การกําหนดหัวขอวิจัย วางแผนพัฒนาโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย
Defining research problem, designing and developing a research proposal, conducting research,
and writing a research report.
810 899 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ตามความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
การกําหนดหัวขอวิจัย วางแผนพัฒนาโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย
Defining research problem, designing and developing a research proposal, conducting research,
and writing a research report.

